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ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY:N 
UUDET YHTEYSTIEDOT
Etelä-Karjalan kylät ry muutti Taipal-
saaren kunnantalolta uusiin tiloihin 
Viljelytalolle Pormestarinkatu 6B, 53100 
Lappeenranta. Käyntiosoitteen lisäksi 
myös sähköpostiosoitteet vaihtuvat ja 
vastaisuudessa yhteydenotot: ekkylat.
tuki@gmail.com, ekkylat.toimisto@
gmail.com ja ekkylat.kylaasiamies@
gmail.com.

Kylien verkkosivut löydät nykyisin 
osoitteesta www.ekkylat.org. Terve-
tuloa tutustumaan uudistuneisiin sivui-
himme! 
 
TARJOLLA OSAAMISTA
Asiantunteva ja asialleen omistautunut 
Help Deskimme palvelee teitä tieto-
teknisissä ongelmissa (ongelmat puhe-
linten, tablettien tai tietokoneiden 
kanssa). Puhelinneuvonta on maksu-
tonta ja ongelmat voidaan tarvittaessa 
ratkoa myös etähallinnan kautta. Lataa-

malla ja asentamalla etäkäyttö-oh-
jelman sen kotisivuilta, voit nopeuttaa 
ja helpottaa Help deskimme työtä.  
Mikrotukihenkilön tilaaminen paikan 
päälle 10€/tunti + matkakulut. Yhtey-
denotot sähköpostilla, Jani Valtonen 
ekkylat.tuki@gmail.com

Yhdistyksellä on myös taitava graafikko, 
joka hallitsee monipuoliset taitto- ja 
suunnittelutehtävät aina mainoksista 
esitteisiin sekä laajempiin suunnittelu-
kokonaisuuksiin. Tilaukset joko sähkö-
postitse tai puhelimitse Simo Siirilä p. 
0400 265 795, ekkylat.toimisto@gmail.
com

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA!
Etelä-Karjalan Kylät ry kiittää jäseniään 
kuluneeesta vuodesta ja toivottaa 
rauhallista joulua ja onnellista uutta 
vuotta. Etelä-Karjalan Kylät palaa joulu-
tauolta tammikuun 2.

KOULUJEN KORKEA KÄYTTÖASTE 
PARANTAA HIILIJALANJÄLKEÄ
Suomen Kylät ry:n kyläjaoston puheen-
johtaja Tauno Linkoranta ottaa kantaa 
koulurakennusten käyttöasteen paran-
tamiseen. Suomi on tällä hetkellä 
täynnä monenkirjavia käytäntöjä eikä 
tällä hetkellä kunnissa ole yhteisiä peli-
sääntöjä, vaikka koulurakennusten 
käyttöasteen parantaminen pienentäisi 
hiilijalanjälkeä ja parantaisi kyläturval-
lisuutta. Lue koko juttu käyttöasteen 
kasvattamisesta Suomen Kylätoiminnan 
verkkosivuilta. 

SYTYN UUDET SIVUT
Suomen Kylät ry päivitti visuaalisen 
ilmeensä ja avasi uudet verkkosivunsa. 
Logon ilme yhdistää kyläläiset yhteisöksi 
ja juurevuuden eteenpäin katsomiseksi. 
Jatkossa Suomen Kylät ry:n logo tullaan 
näkemään myös Suomen maakun-
tien kylätoimijoiden viestinnässä ja 
myös Etelä-Karjalan Kylät ry tulee liit-
tämään materiaaleihinsa Suomen Kylät 
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ry:n logon. Tämä on osa brändityötä 
Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten 
kylätoimijoiden yhteistyön tietoisuuden 
levittämiseksi.
Käy tutustumassa Suomen Kylät ry:n 
uuteen ilmeeseen!

LEADERIN OSOITTEENMUUTOS
Leader-Länsi Saimaa ry muutti uuteen 
osoitteeseen. Jatkossa Leaderin käyn-
tiosoite löytyy Raatimiehenkatu 18, 2. 
krs. 53100 Lappeenranta. 

KYLÄ TOIVEITA TÄYNNÄ
Anssi Känsälän Kylä toiveita täynnä –
konsertti on mahdollista tilata kylään. 
Valinnan varaa on yli 300:sta musiikki-
kappaleesta. 
Tiedustelut anssi.kansala@gmail.com 
tai p. 0400 885 857
Lisätietoja

PROLOCALIS
Lähituottajien yhteisöä keräävä ProLo-
calis hakee alustalleen tuottajia 
Etelä-Karjalan alueelta. Tavoitteena on 
kerätä kuluttajan kannalta helppo ja 
vaivaton kokonaisuus palveluiden, elin-
tarvikkeiden, käsitöiden ja elämysten 
löytämiseen. Puhelinsovellus on jo 
valmis ja ladattavissa Android ja Applen 
laitteille. Liittyminen on maksutonta 
ja tarjoaa tasavertaisen näkyvyyden 
kaikille tuottajille. Se on myös loistava 
tapa verkostoitua muiden tuottajien 
kanssa. Yhteisö kasvaa jatkuvasti ja 
toivottaa kaikki tuottajat koosta riippu-
matta mukaan toimintaan!

Lisätietoja: 
Christos Granqvist
christos@prolocalis.com
Verkkosivut 

VALTAKUNNALLISTEN MAASEUTU-
HANKKEIDEN IDEAHAKU AVAUTUNUT
Ideahaulla etsitään nyt maaseudun kehit-
tämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen 
hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. 
Tällä hakukierroksella haetaan Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 
sisältyviä valtakunnallisia hankkeita rahoi-
tettavaksi vuonna 2019. Haku on auki 
31.1.2019 asti.

TÖITÄ SUOMESTA
MTK:n keväällä julkaiseman Töitä 
Suomesta –palvelun tarkoitus on 
helpottaa työnsaantia ja auttaa työnte-
kijää ja työnantajaa löytämään toisensa. 
Palveluun kirjautumisesta ja sen toimin-
nasta voi lukea lisää täältä. 

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Meillä on käytössämme kylien/ 
asukas¬yhdistysten yhteystietorekisteri 
kunnittain ja käytämme rekisteriämme 
teille tiedottamiseen. Rekisterin ajan-
tasaisuus takaa sen, että saatte ajan-
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tasaista tietoa maakunnallisesta/valta-
kunnallisesta kylä-toiminnasta sekä 
muiden maaseututoimijoiden toimin-
nasta. Rekisteristämme löytyvät kunkin 
yhdistyksen puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan sekä sihteerin/rahaston-
hoitajan yhteystiedot.

Muistattehan ilmoittaa meille halli-
tuksenne/johtokuntanne kyseisten 
toimijoiden muutokset, koska tiedo-
tuksemme perustuu suurelta osin 
sähköiseen toimintaan. Ilmoittakaa 
muutokset kotisivuillamme olevalla 
lomakkeella tai sähköpostitse: ekkylat.
toimisto@gmail.com

KYLÄ/ASUKASYHDISTYSTEN 
KOTISIVUT
Saitan alustalla olevien kotisivujenne 
ongelmatilanteissa laittakaa ilmoitus 
osoitteeseen: kirjaamo(a)ekarjala.fi 
ja saatte apua vastausviestillä. Mikäli 
salasananne on unohtunut, käyttäkää 
”salasana hukassa” -linkkiä, joka löytyy 

kirjautumissivun alareunasta. Tällöin 
järjestelmä lähettää uuden salasanan.

KYLIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenterin löydät Etelä-Kar-
jalan maakuntaportaalista.
Käy lisäämässä oma tapahtumasi tästä. 

FACEBOOK JA TWITTER
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Faceboo-
kista ja Twitteristä. 
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan!

YHTEYSTIEDOT
Posti- ja käyntiosoite:
Etelä-Karjalan Kylät ry
Pormestarinkatu 6 B 2 krs.
53100 Lappeenranta 
Sähköpostiosoite: 
ekkylat.toimisto(at)taipalsaari.fi 

Tänne mm. yhdistyksenne yhteystieto-
muutokset. Sähköiset kyläkirjeet lähe-
tään myös tästä sähköpostiosoitteesta.
Mikäli haluatte välittää tapahtumi-

anne tai uutisianne kauttamme, toimit-
takaa julkaisuvalmis teksti linkkeineen 
meille kunkin kuukauden 10. päivään 
mennessä, niin julkaisemme sen 
kyseisen kuukauden puolivälissä ilmes-
tyvässä sähköisessä kyläkirjeessämme.

YHDISTYSINFON UUTISKIRJE
Yhdistysinfon uutiskirjeeseen

SYTYN UUTISKIRJE
Suomen Kylätoiminnan uutiskirjeeseen

KAAKONKANTRI
Tutustu Kaakkois-Suomen maaseutu-
hankkeisiin KaakonKantrin kotisivuilta
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